
REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU!!
SZKOLNY TEST WIEDZY O KIELCACH !!!!!

§ 1!
Organizator Konkursu!!

1. Konkurs „SZKOLNY TEST WIEDZY O KIELCACH” zwany dalej „Konkursem” 
organizowany jest przez Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” z siedzibą  w Kielcach, 
Al. IX Wieków Kielc 6/30, zwane dalej „Organizatorem”.!

2. Współorganizatorem konkursu jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli   
w Kielcach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42.!!!

§ 2!
Komisja Konkursowa!!

1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, a w szczególności jego 
przygotowania, powołuje się Komisję Konkursową, w skład której wchodzą 
przedstawiciele: Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, ŚCDN, Muzeum Historii Kielc, 
Archiwum Państwowego w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty.!!!

§ 3!
Temat Konkursu!!

1. Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu historii Kielc oraz współczesności 
miasta.!!!

§ 4!
Termin i miejsce Konkursu!!

1. Konkurs odbywa się: !
a. Etap I (Eliminacje szkolne) w dniu 22 września 2014 roku o godzinie 10:00            

we wszystkich szkołach, które zgłoszą się do udziału w Konkursie,!
b. Etap II (Finał miejski) w dniu 3 października 2014 roku o godzinie 11:00                  

w Archiwum Państwowym w Kielcach.!!!!
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§ 5!
Pytania i odpowiedzi konkursowe!!

1. Pytania i odpowiedzi konkursowe opracowują członkowie Komisji Konkursowej.!
2. Zakres tematyczny pytań z historii Kielc będzie przygotowywany w oparciu o zbiory 

Muzeum Historii Kielc i zasób Archiwum Państwowego w Kielcach. Uczniom biorącym 
udział w konkursie zaleca się odwiedzić:!

a. wystawę stałą Muzeum Historii Kielc!
b. Archiwum Państwowe w Kielcach i wziąć udział w lekcji archiwalnej „Dzieje Kielc   

w dokumencie archiwalnym” – prezentacja i przykład interpretacji źródeł.!
3.Uczniowie powinni ponadto skorzystać:!

a. z informacji dostępnych na stronie internetowej: www.muzeumhistoriikielc.pl  !
b. z przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Kielcach lekcji on-line „Kielce        

w I połowie XIX w” dostępnej na stronie: www.kielce.ap.gov.pl w zakładce Oferta 
edukacyjna/Lekcje archiwalne on-line.!!!

§ 6!
Uczestnicy Konkursu!!

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej  
z terenu Kielc lub powiatu kieleckiego, która zgłosiła swój udział w Konkursie                  
do 22 września 2014 roku. !

2.  W Konkursie nie mogą brać udziału:!
• członkowie Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” oraz ich rodziny,!
• członkowie Komisji Konkursowej oraz ich rodziny,!
• laureaci poprzednich edycji.!!

!
§ 7!

Rejestracja Uczestników!!
1. Rejestracji osób chcących wziąć udział w konkursie dokonuje w imieniu uczniów 

nauczyciel, który zgłosi jego udział  w Konkursie.!
2. Szkoła, powołuje Komisję konkursową, składająca się z co najmniej z dwóch 

nauczycieli, którzy nadzorują I Etap  Szkolnego Testu.!
3. Rejestracji należy dokonać w terminie do 22 września 2014 roku drogą elektroniczną 

na adres maria.bednarska@scdn.pl lub faxem: (41) 362 48 99.!!!!!!
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§ 8!
Obowiązki Uczestnika  !

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:!
a. przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia Konkursu,!
b. wykorzystanie danych osobowych, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przez 

Organizatora dla potrzeb Konkursu oraz dla celów promocji i reklamy Konkursu lub 
Organizatora w programach informacyjnych i innych formach przekazu 
medialnego oraz na stronie internetowej Organizatora.!

 !
2. Uczestnik nie może korzystać w czasie Konkursu z telefonu komórkowego oraz   
żadnego rodzaju pomocy naukowych. !!!!

§ 9!
Przebieg Konkursu!!

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:!
a. Eliminacji szkolnych (Etap I),!
b.    Finału miejskiego (Etap II).!!

2. Etap I konkursu:!
a. etap I odbywa się w tym samym terminie we wszystkich szkołach, które zgłoszą 

swój udział w Konkursie, o godzinie 10:00,!
b. etap I polega na wypełnieniu przez Uczestnika testu składającego się z 30 pytań 

zamkniętych z czterema wariantami odpowiedzi,!
c. Uczestnik dokonuje wyboru wariantu odpowiedzi poprzez zaznaczenie jej 

długopisem w arkuszu testowym,!
d. na arkuszu testowym nie może być poprawek, Uczestnik może zaznaczyć tylko 

jedną odpowiedź,!
e. w przypadku poprawek odpowiedź na dane pytanie nie będzie sprawdzana  

i Uczestnik nie otrzyma punktu,!
f. za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje jeden punkt,!
g. w przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej, Uczeń 

nie uzyskuje punktu,!
h. czas na wypełnienie testu wynosi 30 minut,!
i. sprawdzenia testu dokonuje Szkolna Komisja Konkursowa, w której odbywa się 

Etap I Konkursu,!
j. na podstawie wyników testu Przewodniczący Szkolnej Komisji prześle 

organizatorowi protokół z  Etapu szkolnego drogą elektroniczną na adres: 
maria.bednarska@scdn.pl w terminie do dnia 25 września 2013 r.!
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k. do Eliminacji miejskich zakwalifikowanych zostanie 50 uczniów lub więcej, którzy 
najlepiej rozwiążą test i uzyskają najwyższą ilość punktów. Kwalifikacji dokonuje 
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora,!

l. Materiały niezbędne do przeprowadzenia I etapu konkursu zostaną przesłane 
szkole drogą elektroniczną lub w innej, wcześniej ustalonej formie. Zadaniem 
szkoły jest wydrukowanie oraz powielenie arkuszy testowych dla uczniów, a także 
ich późniejsze sprawdzenie,!

m. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli arkuszy testowych uczniów z etapu 
szkolnego w terminie do 14 dni po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu.!!

3. Etap II konkursu:!
a. każdy uczestnik otrzymuje Test składający się z 30 pytań zamkniętych z czterema 

wariantami odpowiedzi jednokrotnego wyboru,!
b.uczestnik dokonuje wyboru wariantu odpowiedzi poprzez zaznaczenie                      

jej długopisem w arkuszu testowym,!
c. na arkuszu testowym Uczestnik może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź,!
d. za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje jeden punkt,!
e. w przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej, 

Uczestnik nie uzyskuje punktu,!
f. czas na wypełnienie testu wynosi 30 minut,!
g. w momencie oddawania pracy, przedstawiciel Komisji Konkursowej zapisuje           

na pierwszej stronie arkusza testowego liczbę porządkową, oznaczającą 
kolejność, w której praca ucznia została oddana Komisji Konkursowej. Stanowi        
to podstawę do ewentualnych rozstrzygnięć w przypadku równej liczby punktów,!

h. sprawdzenia testu dokonuje Komisja Konkursowa,!
i. zwycięzcami Konkursu zostaną trzej kolejni Uczestnicy Etapu II, którzy udzielili 

najwięcej poprawnych odpowiedzi i zajęli kolejno I-sze, II-gie i III-cie miejsce,!
j. w przypadku, gdy Zwycięzcami Konkursu, będzie więcej niż trzech Uczestników, 

brana jest pod uwagę kolejność oddania pracy,!
k. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom II Etapu Konkursu odbędzie się 

dnia 4 października 2014 roku podczas Wielkiego Testu Wiedzy o Kielcach              
w Kieleckim Centrum Kultury.!!!!

§ 10!
Nagrody!!

1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla Uczestników Konkursu za zajęcie I-go,  
II-go i III-go miejsca na etapie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.!

2. Po zakończeniu Konkursu Zwycięzca zobowiązany jest podać Komisji Konkursowej 
dane osobowe i NIP (numer identyfikacji podatkowej), okazując dokument tożsamości      
i podpisując protokół wygranej.!
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3. Opłacenie podatku od nagrody, w wysokości 10% od jej wartości zgodnie z przepisami 
prawa, leży po stronie Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania 
nagrody uczestnikowi, który nie opłacił podatku. Podatek -zgodnie z przepisami 
polskiego prawa - musi zostać opłacony od nagród, których wartość rynkowa 
przekroczy 760 zł. !

4. Nagroda zostanie przekazana najpóźniej w terminie jednego miesiąca po realizacji 
Konkursu i dostarczeniu przez Zwycięzcę Konkursu niezbędnych danych                           
i potwierdzenia opłacenia przez Uczestnika podatku od nagród zgodnie                             
z obowiązującymi przepisami prawa. !

5. Wszyscy Uczestnicy i Opiekunowie, którzy przeszli do Finału Miejskiego otrzymają 
pamiątkowy Dyplom udziału w Konkursie.!

6. Każdy Uczestnik Szkolnego Testu Wiedzy o Kielcach, który weźmie udział w Wielkim 
Teście Wiedzy o Kielcach w dniu 04.10.2014 roku w Kieleckim Centrum Kultury, będzie 
mógł ubiegać się o jeden z dwóch rocznych kursów języka angielskiego w szkole 
Perfect.!

a. decyzję o sposobie wyłonienia zwycięzców rocznego kursu języka angielskiego                 
w szkole Perfect podejmie organizator we współpracy z dyrekcją szkoły językowej 
Perfect,!

b. nagroda w postaci kursu języka angielskiego jest nagrodą imienną, przyznawaną 
wyłącznie osobie nagrodzonej,!

c. zabronione jest przekazanie przez zwycięzcę nagrody w postaci kursu języka 
angielskiego jakiejkolwiek osobie trzeciej,!

d. w przypadku, gdy zwycięzca nie będzie chciał wykorzystać nagrody w postaci 
kursu języka angielskiego osobiście, przepada ona na rzecz organizatora.!!!!

§ 11!
Postanowienia końcowe!!

1. Informacje o Szkolnym Teście Wiedzy o Kielcach wraz z regulaminem dostępne na 
stronie internetowej: http://wielkitest.pl/szkolny-test/ oraz www.scdn.pl .!!!!!!!

! Kielce, 10.09.2014 r.                                                                               
ORGANIZATORZY
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